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16.10.2013 A7-0330/3 

Pakeitimas  3 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 
2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  12a. apgailestauja, kad neformaliai ne 

kartą naudojamasi veto teise ir n÷ra 

bendros pozicijos d÷l prioritetinių 

klausimų, kurie yra susiję su pl÷tros 

procesu ir jį stabdo, kaip antai 

Makedonijos ir Kosovo atvejais; pabr÷žia, 

kad tokia pad÷tis sumenkina ES veiksmų 

Vakarų Balkanuose patikimumą ir 

veiksmingumą, ir ragina valstybes nares 

veikti vadovaujantis Lisabonos sutarties 

principais ir vengti bet kokios 

netoliaregiškų nacionalinių interesų 

viršenyb÷s bendro strateginio Sąjungos 

požiūrio atžvilgiu; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/4 

Pakeitimas  4 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 
2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

14 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

14. ragina Tarybą bei Sąjungos vyriausiąją 
įgaliotinę ir Komisijos pirmininko 
pavaduotoją atsiliepti į Europos 
Parlamento rekomendaciją d÷l EIVT 
organizavimo ir veikimo persvarstymo 
2013 m., kad būtų užtikrintas tolesnis 
tinkamos EIVT struktūros kūrimas 
(dalyvaujant atitinkamoms Komisijos 
tarnyboms) panaudojant geografinę bei 
teminę patirtį ir skatinant taikyti 
visapusišką požiūrį į politikos planavimą, 
rengimą ir įgyvendinimą; 

14. ragina Tarybą bei Sąjungos vyriausiąją 
įgaliotinę ir Komisijos pirmininko 
pavaduotoją atsiliepti į Europos 
Parlamento rekomendaciją d÷l EIVT 
organizavimo ir veikimo persvarstymo 
2013 m., kad būtų užtikrintas tolesnis 
tinkamos ir lyčių požiūriu proporcingos 

EIVT struktūros kūrimas (dalyvaujant 
atitinkamoms Komisijos tarnyboms) 
panaudojant geografinę bei teminę patirtį ir 
skatinant taikyti visapusišką požiūrį į 
politikos planavimą, rengimą ir 
įgyvendinimą; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/5 

Pakeitimas  5 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 
2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

17 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

17. ragina persvarstyti ES delegacijų 
infrastruktūros paskirstymą ir personalo 
sudarymą siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
veiksmingumas, matomumas ir 
atstovavimas trečiosiose šalyse atspind÷tų 
mūsų politinius užmojus ir tik÷tinus 
prioritetus; reikalauja tokį persvarstymą 
aptarti su kompetentingu Parlamento 
komitetu, visų pirma tuo atveju, kai 
rezultatai rodo, kad būtina perskirstyti 
išteklius arba sprendimą siųsti delegacijas į 
trečiąsias šalis arba nutraukti jų veiklą 
šiose šalyse; 

17. ragina persvarstyti ES delegacijų 
infrastruktūros paskirstymą ir personalo 
sudarymą siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
veiksmingumas, matomumas ir 
atstovavimas trečiosiose šalyse atspind÷tų 
mūsų politinius užmojus ir tik÷tinus 
prioritetus; reikalauja tokį persvarstymą 
aptarti su kompetentingu Parlamento 
komitetu, visų pirma tuo atveju, kai 
rezultatai rodo, kad būtina perskirstyti 
išteklius arba sprendimą siųsti delegacijas į 
trečiąsias šalis arba nutraukti jų veiklą 
šiose šalyse; pakartoja visų pirma savo 

prašymą įsteigti  ES delegaciją Irane; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/6 

Pakeitimas  6 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 
2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

31 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

31. palankiai vertina paskelbtą derybų d÷l 
transatlantin÷s prekybos ir investicijų 
partneryst÷s pradžią, nes jos gal÷tų suteikti 
svarbų ekonominį postūmį ES ir JAV 
šalims, taip pat skatinti pažangą siekiant 
kitų tarptautinių susitarimų ir yra 
pavyzdys, kuriuo tur÷tų sekti kiti regiono ir 
pasaulio veik÷jai; primena, kad būtina 
įsteigti Transatlantinę politikos tarybą; 
pažymi, kad šiuo metu kasmet rengiami ES 
ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimai 
suteikia galimybę nustatyti bendrus tikslus, 
derinti strategijas, susijusias su pasaulin÷s 
svarbos gr÷sm÷mis bei uždaviniais, pl÷toti 
bendrą požiūrį į naujas besiformuojančios 
rinkos ekonomikos šalis, užtikrinti 
daugiašališkumą ir keitimąsi geriausia 
praktika; primena, kad šiais metais dar 
nesurengtas metinis ES ir JAV 
aukščiausiojo lygio susitikimas; be to, 
pažymi, kad galima transatlantin÷ prekybos 
ir investicijų partneryst÷ ir vykstančios ES 
derybos su Kanada pad÷s sukurti plačios 
ekonomin÷s erdv÷s, kuri apims Šiaur÷s 
Ameriką, ES ir daugelį Lotynų Amerikos 
šalių, perspektyvą ir paskatins ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą; siūlo 
išnagrin÷ti kitas politines trišalio 
transatlantinio bendradarbiavimo 
galimybes; 

31. atkreipia d÷mesį į paskelbtą derybų d÷l 
transatlantin÷s prekybos ir investicijų 
partneryst÷s pradžią, nes jos gal÷tų suteikti 
svarbų ekonominį postūmį ES ir JAV 
šalims, taip pat skatinti pažangą siekiant 
kitų tarptautinių susitarimų ir yra 
pavyzdys, kuriuo tur÷tų sekti kiti regiono ir 
pasaulio veik÷jai, su sąlyga, kad būtų 

visapusiškai atsižvelgta į sveikatos, 

socialinius, darbo ir aplinkosaugos 

standartus ir kad per derybas visi 

suinteresuotieji subjektai, įskaitant 

vartotojus ir visuomen÷s sveikatos 

organizacijas, būtų įtraukti, informuoti ir 

su jais būtų laiku konsultuojamasi;  
primena, kad būtina įsteigti Transatlantinę 
politikos tarybą; pažymi, kad šiuo metu 
kasmet rengiami ES ir JAV aukščiausiojo 
lygio susitikimai suteikia galimybę 
nustatyti bendrus tikslus, derinti strategijas, 
susijusias su pasaulin÷s svarbos gr÷sm÷mis 
bei uždaviniais, pl÷toti bendrą požiūrį į 
naujas besiformuojančios rinkos 
ekonomikos šalis, užtikrinti 
daugiašališkumą ir keitimąsi geriausia 
praktika; primena, kad šiais metais dar 
nesurengtas metinis ES ir JAV 
aukščiausiojo lygio susitikimas; be to, 
pažymi, kad galima transatlantin÷ prekybos 
ir investicijų partneryst÷ ir vykstančios ES 
derybos su Kanada pad÷s sukurti plačios 
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ekonomin÷s erdv÷s, kuri apims Šiaur÷s 
Ameriką, ES ir daugelį Lotynų Amerikos 
šalių, perspektyvą ir paskatins ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą; siūlo 
išnagrin÷ti kitas politines trišalio 
transatlantinio bendradarbiavimo 
galimybes; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/7 

Pakeitimas  7 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 
2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

39 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  39a. apgailestauja, kad naujoji Kinijos 

vadovyb÷ nepatvirtino politinių reformų 

strategijos; apgailestauja, kad Komunistų 

partijos kadrams paskelbtas „Dokumentas 

Nr. 9“, kuriame partija primygtinai 

raginama panaikinti septynis tariamus 

griaunamuosius pavojus, įskaitant, be kita 

ko, Vakarų konstitucinę demokratiją, 

universalias žmogaus teisių vertybes ir 

žiniasklaidos nepriklausomumo bei 

pilietinio dalyvavimo sąvokas; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/8 

Pakeitimas  8 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 
2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

59 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  59a. pakartoja savo raginimą ES imtis 

aktyvesnio vaidmens siekiant spręsti 

Vakarų Sacharos konfliktą, kuris šiuo 

metu yra neįveikiama kliūtis visapusiškam 

gerų kaimynyst÷s santykių pl÷tojimui 

Magribe; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/9 

Pakeitimas  9 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 
2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

60 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

60. toliau palaiko dviejų krypčių metodą, 
kurį patvirtino ES, JAV, Rusija ir Kinija 
siekiant branduolinių ginklų neplatinimo 
tikslo; ragina Irano prezidentą sekti 

pastarąsias pozityvias deklaracijas ir 

visiškai bendradarbiauti su tarptautine 
bendruomene sprendžiant klausimus, 

susijusius su išimtinai taikiu Irano 

branduolin÷s programos pobūdžiu; ragina 
ES „3 plius 3“ derybose apsvarstyti 

papildomas priemones ir paskatas, kurios 

priklausys nuo Irano padarytos konkrečios 

pažangos imantis patikrinamų žingsnių 

siekiant išspręsti tarptautinei 

bendruomenei nerimą keliančius 

klausimus; pabr÷žia, kad bet kokia ES „3 
plius 3“ ir Irano derybų d÷l branduolinio 
ginklo neplatinimo nes÷km÷ ar jų 
sustabdymas kels didelį pavojų 
regioniniam ir pasaulio saugumui; 

60. toliau palaiko dviejų krypčių metodą, 
kurį patvirtino ES, JAV, Rusija ir Kinija 
siekiant branduolinių ginklų neplatinimo 
tikslo; palankiai vertina nesenus 

teigiamus Irano prezidento pareiškimus ir 
ragina prezidentą H. Rouhani visapusiškai 
bendradarbiauti su tarptautine 
bendruomene; prašo Iraną ir ES „3 plius 
3“ išnaudoti istorinę galimybę priimti 

bendrą susitarimą, kaip spręsti klausimus, 

susijusius su išimtinai taikaus pobūdžio 
Irano branduoline programa; pabr÷žia, 
kad bet kokia ES „3 plius 3“ ir Irano 
derybų d÷l branduolinio ginklo neplatinimo 
nes÷km÷ ar jų sustabdymas kelia didelį 
pavojų regioniniam ir pasaulio saugumui; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/10 

Pakeitimas  10 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 
2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

73 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

73. yra giliai susirūpinęs d÷l tebesitęsiančio 
visų formų smurto Afganistane, ypač prieš 
moteris nukreipto smurto; primygtinai 
ragina Afganistano vyriausybę pasirengti 
perimti visą atsakomybę, kai 2014 m. bus 
išvestos tarptautin÷s paj÷gos; ragina 
valstybes nares d÷ti daugiau pastangų 
remiant Afganistano vyriausyb÷s karinių ir 
civilinių paj÷gumų bei jos nacionalinių 
saugumo paj÷gų stiprinimą, kad būtų 
užtikrintas stabilumas ir saugumas kaip 
būtina vystymosi sąlyga ir kad nuo 
2014 m., kai šalis bus pati atsakinga už 
savo saugumą, šioje srityje saugumo ir 
ekonominiu požiūriais nesusidarytų 
tuštuma; pabr÷žia, kad ES ir toliau turi 
teikti paramą kovojant su korupcija; 
primena, kad reikia parengti opijaus 
gamybos išnaikinimo planą; primena, kad 
Parlamentas keletą kartų ragino parengti 
penkerių metų opijaus gamybos 
išnaikinimo planą; 

73. yra giliai susirūpinęs d÷l tebesitęsiančio 
visų formų smurto Afganistane, ypač prieš 
moteris nukreipto smurto; ragina 

nuodugniai išnagrin÷ti per intervenciją į 

Afganistaną ir po jos padarytas klaidas ir 

laikytis mokymosi iš patirties strategijos 

ateityje; primygtinai ragina Afganistano 
vyriausybę pasirengti perimti visą 
atsakomybę, kai 2014 m. bus išvestos 
tarptautin÷s paj÷gos; ragina valstybes nares 
d÷ti daugiau pastangų remiant Afganistano 
vyriausyb÷s karinių ir civilinių paj÷gumų 
bei jos nacionalinių saugumo paj÷gų 
stiprinimą, kad būtų užtikrintas stabilumas 
ir saugumas kaip būtina vystymosi sąlyga 
ir kad nuo 2014 m., kai šalis bus pati 
atsakinga už savo saugumą, šioje srityje 
saugumo ir ekonominiu požiūriais 
nesusidarytų tuštuma; pabr÷žia, kad ES ir 
toliau turi teikti paramą kovojant su 
korupcija; primena, kad reikia parengti 
opijaus gamybos išnaikinimo planą; 
primena, kad Parlamentas keletą kartų 
ragino parengti penkerių metų opijaus 
gamybos išnaikinimo planą; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/11 

Pakeitimas  11 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 
2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

92 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 92a. ragina imtis koordinuotos ES ir 

valstybių narių iniciatyvos JT d÷l 

privalomos tarptautin÷s konvencijos d÷l 

nepilotuojamų orlaivių naudojimo 

tiksliniam žudymui; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0330/12 

Pakeitimas  12 

Ulrike Lunacek 

Verts/ALE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0330/2013 

Elmar Brok 

Tarybos metinis pranešimas Europos Parlamentui d÷l bendros užsienio ir saugumo politikos 
2013/2081(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

91 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

91. pakartotinai ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 
įgaliotinę kritiškai įvertinti ES kovos su 
masinio naikinimo ginklų platinimu 
strategijos, taip pat jos politikos krypčių, 
skirtų įprastinių ginklų, įskaitant ginklų 
eksportą, problemai spręsti, veiksmingumą; 

91. pakartotinai ragina Komisijos 
pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją 
įgaliotinę kritiškai įvertinti ES kovos su 
masinio naikinimo ginklų platinimu 
strategijos, taip pat jos politikos krypčių, 
skirtų įprastinių ginklų, įskaitant ginklų 
eksportą, problemai spręsti, veiksmingumą; 
pabr÷žia, kad ES kovos su masinio 

naikinimo ginklų platinimu strategija 

būtų patikimesn÷ ir veiksmingesn÷, jeigu 

Prancūzija ir Jungtin÷ Karalyst÷ imtųsi 

konkrečių branduolinio nusiginklavimo 

veiksmų; 

Or. en 

 
 


